
Szkoła Daty oferta/program kontakt odpłatność 

SP 9 16.01 2023r. 
do 
20.01.2023 

16.01.2023r. poniedziałek  
7.00 - 8.30:  zbiórka uczestników, przedstawienie planu zajęć, omówienie spraw dotyczących zajęć, przydział opiekunów, podział na grupy, 
zapoznanie z programem i regulaminami. 
- pogadanka dotycząca właściwego zachowania w miejscach publicznych muzeum, kino, sala zabaw. 
8.30 – 9.15: - spotkanie z pielęgniarką- pogadanka na temat bezpiecznego zimowego wypoczynku. 
- "Zimowe rady", spotkanie z policjantem- przypomnienie zasad ruchu drogowego, do kogo zwrócę się w sytuacji zagrożenia i jak bezpiecznie 
bawimy się śniegiem. 
9.15 – 13.00: - zajęcia programowe- spacer oraz gry na placu zabaw w parku Grunwaldzkim. 
13.00 – 13.30: - obiad 
13.30 – 16.00 : - zabawy integracyjne ,,Poznajmy się’’- wykonanie wizytówek , zajęcia indywidualne. 
17.01.2023r. wtorek 
7.00 – 9.00:  Zbiórka uczestników,  zajęcia profilaktyczne – rozwijanie zainteresowań w celu zagospodarowania czasu wolnego,  
- pogadanka dotycząca właściwego zachowania w środkach komunikacji miejskiej oraz zabaw na śniegu 
9.00 – 13.00:  zajęcia programowe- wyjście do kina na film dla dzieci- pogadanka o bezpieczeństwie podczas spaceru do kina 
13.00 – 13.30 :  obiad 
13.30 – 14.30: wspólne zabawy ruchowe na śniegu na boisku szkolnym. 
14.30 – 16.00:  gry i zabawy integracyjne 
18.01.2023r. środa 
7.00 – 9.00:  zbiórka uczestników, zajęcia profilaktyczne – z cyklu Decyzje zdrowotne – „Dbamy o swoje zdrowie”. 
9.00 – 13.00:  zajęcia programowe – wyjście do Palmiarni miejskiej- podziwianie fauny i flory z różnych kontynentów 
13.00 – 13.30:  obiad 
13.30 – 15.00:  pogadanka o zabytkach Gliwic,  zabawy na śniegu konkurs na najładniejszego i oryginalnego bałwana- pogadanka o 
bezpiecznej zabawie na śniegu. 
15. – 16.00:  zabawy w grupach. 
19.01.2023r. czwartek 
7.00 – 9.30:  zbiórka uczestników,  zajęcia profilaktyczne – z cyklu Decyzje zdrowotne – ,, Prowadzimy zdrowy tryb życia”. 
- zajęcia plastyczne , Zimowy krajobraz”. 
9.30 – 13.00:  zajęcia programowe – wyjście do muzeum Willi Caro – , – warsztaty. Karnawał na Śląsku,  Spacer ulicami miasta. 
13.00 – 13.30:  obiad 
13.00 – 16.00:  konkurs sprawnościowy - tor przeszkód w sali gimnastycznej- zdrowa rywalizacja. 
20.01.2023r. piątek 
7.00 – 8.30: zbiórka uczestników,  zajęcia programowe – wspólna zabawa przy muzyce. 
8.30 – 13.00:  wyjście do sali zabaw Czary - mary – gry i zabawy ruchowe. 
13.00 – 13.30:  obiad 
13.00 – 15.00:  spacer oraz zabawy na placu zabaw w parku Starokozielskim. 
15.00 – 16.00:  podsumowanie, zakończenie półkolonii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

zastępca dyrektora szkoły 
SP9 p. Ewa Gołąb, Tel: 
322391362  

120 zł. 



SP 21 16.01 2023r. 
do 
20.01.2023 

Półkolonia zimowa w terminie od 16.01.2023 do 20.01.2023. W programie półkolonii planowany jest wyjazd do Wisły na kulig, 
wizyta w sali zabaw dla dzieci, basen "Neptun", kino "Amok" oraz gry i zabawy na terenie szkoły. Oferta skierowana jest do 
uczniów naszej szkoły, przy czym obowiązują zapisy na cały turnus półkolonii bez możliwości uczestnictwa jedynie w wybranych 
zajęciach. Przewidujemy 45 miejsc.  

Sekretariat: 32 237-09-28 290 zł. 

SP 2 16.01 2023r. 
do 
20.01.2023 

 Program półkolonii obejmuje: 
1. pogadanki i rozmowy z dziećmi, 
2. zajęcia sportowe, 
3. zajęcia muzyczne, 
4. zajęcia plastyczne, gry świetlicowe, 
5. wyjazd dzieci na seans filmowy do kina, wizyta w muzeum ( uczniowie pokrywają koszt wejściówek).                                                                                          
Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach po 15 osób w godz. 7.00 - 15.00. 

dyrektor Małgorzata Bałuta 
tel. 32 237-86-23 

  

SP 41 16.01 2023r. 
do 
20.01.2023 

Miejsce półkolonii: budynek szkoły 
daty i godziny zajęć  16.01-.20.01.2023, w godz 7:00- 15:00 
program zajęć: wyjścia / wyjazdy: do kina, do filharmonii, do kopalni, na ściankę wspinaczkową oraz stacjonarne warsztaty 
liczebność grup trzy grupy po 15 osób 

Joanna Łomnicka Łakomy - 
Dyr ZSP15 - 32 232 23 41 

250 zł. 

SP 32 16.01 2023r. 
do 
20.01.2023 

zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.00 - 14.00, ale uczniowie mają zapewnioną opiekę w godz. 6.30 - 16.30 
program zajęć: wyjazd do kina Cinema City, zajęcia warsztatowe w Kopalni Guido w Zabrzu, warsztaty w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej - Filia Łabędy, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i basenie na terenie szkoły, w tym Spartakiada, warsztaty 
plastyczne, spacery po lesie. Uczniowie otrzymują codziennie 2 posiłki. 
liczebność grup do 15 osób (4 grupy) 

Karolina Zadruska              
tel. 32 234 2537 

60 zł. 

ZSP12 

16.01 2023r. 
do 
20.01.2023 

Półkolonie: codziennie w godzinach 8.00 - 16.00 
program zajęć (tematyka): warsztaty plastyczne, taneczne, historyczne, przyrodnicze, gry i zabawy sportowe. Wyjścia na 
warsztaty do obiektów miejskich (palmiarnia, muzeum) 
liczebność grup każda grupa liczyć będzie 12 - 15 osób. 

 
Magdalena Kwiatkowska, 
kwiatkowska_m@zsp12.gli
wice.eu 

bezpłatne 

 


